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Analiza porównawcza: Niemcy  - jak robią  to 
inni ?
• Rządowi uczestnicy  rynku energii elektrycznej

• Głównym regulatorem sektora energii elektrycznej jest Federalna Agencja Sieci (BNetzA), niezależny wyższy organ federalny z siedzibą w Bonn. Ponadto każdy kraj związkowy ma 
lokalnego regulatora, który jest właściwy dla szeregu zadań związanych z mniejszymi sieciami dystrybucyjnymi, które nie wykraczają poza odpowiedni stan federalny i do których 
podłączona jest tylko ograniczona liczba klientów.

• Główną rolą BNetzA jest zapewnienie niedyskryminacyjnego dostępu do sieci i nadzorowanie opłat sieciowych pobieranych przez operatorów sieci. BNetzA sprawuje nadzór nad 
operatorami sieci w odniesieniu do rozdziału (działań w zakresie sieci i dostaw, zgodnie z wymogami prawa) oraz w odniesieniu do ich obowiązków, w szczególności związanych ze 
stabilnością systemu. Odpowiada również za planowanie sieci wysokiego napięcia zarówno na lądzie, jak i na morzu.

• W odniesieniu do energii odnawialnej BNetzA odpowiada za realizację przetargów na wynagrodzenie zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii (EEG) i ustawą o 
skojarzonej produkcji ciepła i energii (KWKG). Określa roczną stawkę dopłaty EEG, o którą koszty wynikające z EEG są przenoszone na dostawców energii elektrycznej i 
użytkowników końcowych, oraz monitoruje mechanizm kroczący. W przypadku gdy kwota wynagrodzenia EEG zależy od ogólnego wzrostu zainstalowanej mocy w pewnym 
okresie, BNetzA ustala i publikuje odpowiednie raporty statystyczne. Ma szereg dalszych obowiązków publikacyjnych dotyczących elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła 
energii.

• BNetzA nie nadzoruje cen detalicznych; wszelkie kwestie w tym zakresie będą rozpatrywane przez sądy cywilne lub organy ochrony konkurencji.

• Wiele innych organów odgrywa rolę w zakresie dopuszczania i planowania sieci, a także elektrowni. Zezwolenia będą wydawane przez właściwe organy kontroli emisji, budowy 
lub górnictwa, w zależności od rodzaju projektu, w odpowiednim kraju związkowym. Federalna Agencja Morska i Hydrograficzna (BSH) w przypadku morskich projektów 
wiatrowych w niemieckiej wyłącznej strefie ekonomicznej jest organem udzielającym zezwoleń.



Prywatni 
uczestnicy 
energii 
elektrycznej

Głównych graczy można podzielić na operatorów sieci z jednej strony i producentów energii 
elektrycznej z drugiej.

Niemieccy operatorzy systemów przesyłowych to TenneT, 50Hertz, Amprion i TransnetBW. Na 
poziomie sieci dystrybucyjnej w Niemczech działa około 900 operatorów. W odniesieniu do energii 
odnawialnej operatorzy sieci są odpowiedzialni za podłączenie nowych elektrowni do sieci i 
dystrybucję/przesył energii elektrycznej, biorąc pod uwagę, że prawo przewiduje pierwszeństwo 
praw energii odnawialnej przed energią konwencjonalną. Operatorzy sieci zajmują się również 
wypłatą wynagrodzenia w ramach EEG; następnie przenoszą te koszty w ramach ustawowego 
mechanizmu kroczącego. Jeżeli jest to wymagane ze względu na stabilność systemu, operatorzy sieci 
mogą tymczasowo ograniczyć produkcję określonych elektrowni wykorzystujących energię 
odnawialną (ale będą musieli zapłacić rekompensatę w ramach EEG).

Rynek produkcji energii elektrycznej w Niemczech jest zliberalizowany. W Niemczech działa duża 
liczba producentów, od „wielkiej czwórki” (RWE, e.on, Vattenfall i EnBW) po małych graczy. W 
dziedzinie energii odnawialnej krajobraz produkcji jest bardzo zróżnicowany, a operatorzy obejmują 
zarówno duże zakłady użyteczności publicznej, jak i małe podmioty, takie jak inicjatywy lokalnych 
mieszkańców lub indywidualnych właścicieli.



Energia 
odnawialna 

Zgodnie z definicją prawną w sekcji 3 nr 21 ustawy o odnawialnych źródłach energii z 2017 r. 
(EEG 2017) „energia odnawialna” jest wytwarzana przez:

energia wodna, w tym energia fal, pływów, gradientu zasolenia i energii prądu morskiego;

energia wiatrowa;

energia promieniowania słonecznego;

energia geotermalna; i

energia z biomasy, w tym biogazu, biometanu, gazu wysypiskowego i gazu do oczyszczania 
ścieków oraz z biodegradowalnej części odpadów z gospodarstw domowych i przemysłu.



Struktura rynku

• Jakie są ramy prawne i regulacyjne mające zastosowanie do rozwijania, finansowania, 
eksploatacji i sprzedaży energii oraz „atrybutów środowiskowych” z projektów w zakresie 
energii odnawialnej?

• Energia odnawialna w Niemczech jest wspierana w ramach EEG. Początkowo ustawowe taryfy 
gwarantowane były opłacane przez operatorów sieci. Tymczasem tylko małe zakłady nadal 
korzystają z taryf gwarantowanych, podczas gdy inne instalacje muszą sprzedawać energię 
elektryczną i mogą otrzymywać dodatkowe wsparcie jako „premię rynkową”, a mianowicie 
różnicę między ceną rynkową a „wartością obowiązującą” w ramach EEG.

• Zgodnie ze zmienionym EEG 2017 wprowadzono program aukcyjny dotyczący wsparcia za 
energię odnawialną, zgodnie z wymogami Komisji dotyczącymi pomocy państwa. W przypadku 
nowych elektrowni wiatrowych na lądzie, wiatrowych na morzu, elektrowni fotowoltaicznych i 
biomasy przekraczających pewną minimalną zdolność, wsparcie na podstawie EEG będzie 
przyznawane tylko wtedy, gdy operator wygra w postępowaniu przetargowym (oferując niski 
poziom opłat). Zwycięska oferta określa kwotę odpowiedniej wartości do obliczenia premii 
rynkowej. Postępowania aukcyjne są organizowane przez BNetzA. Daty i dostępne moce 
przetargowe dla każdego rodzaju energii odnawialnej, a także wymagania dotyczące 
uczestnictwa, są określone przez prawo. Wynagrodzenie EEG jest zasadniczo przyznawane na 
okres 20 lat, licząc od momentu rozpoczęcia eksploatacji danego zakładu. Po upływie tego 
okresu żadne dodatkowe wsparcie EEG nie jest dostępne, z jednym wyjątkiem: istniejące 
zakłady biomasy mogą brać udział w przetargach pod pewnymi warunkami i, mogą uzyskać 
dodatkowe 10-letnie wsparcie.

• Oprócz warunków wstępnych do wsparcia EEG nie ma szczególnych ograniczeń dotyczących 
budowy i eksploatacji elektrowni wykorzystujących energię odnawialną. Zezwolenia muszą być 
uzyskiwane na zasadach ogólnych, a zwłaszcza wymogi prawa ochrony środowiska muszą być 
przestrzegane. Jednym godnym uwagi wyjątkiem jest morski wiatr: po zakończeniu fazy 
przejściowej pozwolenia będą udzielane wyłącznie podmiotom, które wygrały przetarg.



Czy atrybuty środowiskowe można usuwać i 
sprzedawać osobno?

W przypadku energii opłacanej na podstawie EEG nie 
przyznaje się żadnych certyfikatów. Dostawcy lub 
użytkownicy końcowi, którzy muszą uiścić opłatę EEG 
pobieraną za koszty wsparcia energii odnawialnej, 
otrzymują w zamian prawo do oznaczenia określonej 
ilości energii elektrycznej jako „energii odnawialnej, 
finansowanej przez EEG”. Jednak takiej etykiety nie 
można wymienić. Ponadto taką energię można 
oznaczyć jako „wyprodukowaną 
regionalnie”; Rejestrem odpowiednich certyfikatów 
zarządza Niemiecka Federalna Agencja Ochrony 
Środowiska.

W przypadku energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, która nie jest opłacana w ramach EEG, 
można uzyskać gwarancje pochodzenia energii 
odnawialnej (GoO). Takie GoO są zbywalne, przelew 
musi być zarejestrowany w krajowym rejestrze 
GoO. Przedsiebiorcy energetyczni muszą uzyskać 
odpowiednią ilość GoO, jeśli chcą oznaczyć 
sprzedawaną energię elektryczną jako „energię 
odnawialną”. Biorąc pod uwagę, że znaczna większość 
energii odnawialnej produkowanej w Niemczech jest 
wynagradzana w ramach EEG, obrót GoO ma 
ograniczone znaczenie gospodarcze.



Zachęty 
rządowe 

• Czy rząd oferuje zachęty do promowania rozwoju projektów energii odnawialnej? Ponadto, czy rząd 
ustanowił polityki promujące również energię odnawialną?

• Główną zachętą rządową do opracowywania projektów energii odnawialnej jest wynagrodzenie 
elektrowni energii odnawialnej w ramach EEG. Elektrownie odnawialne powyżej określonej wielkości 
muszą sprzedawać energię elektryczną i mogą otrzymywać wynagrodzenie jako „premię rynkową”, 
operatorzy sieci nie są już zobowiązani do zakupu energii elektrycznej z takich elektrowni w systemie 
„sprzedaży  bezpośredniej”. Nadal są jednak zobowiązane do podłączania elektrowni odnawialnych do 
sieci bez zbędnej zwłoki, do fizycznego odbierania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i 
dystrybucji z pierwszeństwem przed elektrycznością z innych źródeł.

• Dalsze przepisy mają na celu promowanie energii odnawialnej po stronie klienta. Na przykład istnieje 
program motywacyjny dotyczący odnawialnych źródeł ciepła, który zapewnia dotacje na wymianę 
starych systemów grzewczych na systemy grzewcze wykorzystujące energię słoneczną, biomasę lub 
pompę ciepła. Ustawa o odnawialnych źródłach ciepła określa zasady stosowania tych technologii w 
nowych budynkach. Istnieją również dodatkowe postanowienia i instrumenty finansowania dotyczące 
wykorzystania ciepła odnawialnego na poziomie prowincji i gminy. W sektorze transportu energia 
odnawialna jest promowana poprzez minimalne kwoty biopaliw oraz programy badawcze dotyczące 
alternatywnych technologii napędowych i paliw. W przypadku produkcji energii elektrycznej na własne 
potrzeby dopłata EEG (która jest generalnie pobierana od całego zużycia energii elektrycznej) zostanie 
zmniejszona o 60%, jeżeli energia elektryczna jest wytwarzana z energii odnawialnej lub w 
wysokosprawnej elektrociepłowni.

• Niemiecki bank promocyjny KfW oferuje kilka programów finansowania związanych z energią 
odnawialną. Szczegóły są dostępne na stronie internetowej banku: www.kfw.de.



Polityka energetyczna i zachęty są zasadniczo 
kwestią prawa federalnego i są ustalane na 
poziomie krajowym. Dotyczy to zwłaszcza 

wynagrodzeń za wytwarzanie energii odnawialnej 
w EEG, która jest prawem krajowym. Prawo 

europejskie odgrywa coraz ważniejszą rolę w 
odniesieniu do regulacji energii, a także w 

odniesieniu do pomocy państwa.

Polityka krajów związkowych może mieć znaczenie 
dla niektórych aspektów projektów w zakresie 
energii odnawialnej. Na przykład w niektórych 

krajach związkowych obowiązują bardziej 
restrykcyjne zasady planowania dotyczące 

minimalnej odległości między elektrowniami 
wiatrowymi a przestrzenią mieszkalną.



Prosumenci 

Właściciele sieci nie mogą dyskryminować klientów, aby zasadniczo nie istniały przeszkody w zawieraniu bezpośrednich umów zakupu energii. Jednak umowy 
bezpośredniego zakupu energii z producentami energii odnawialnej nie są jeszcze powszechnie postrzegane na rynku. Na obecnym rynku producenci energii 
odnawialnej zwykle wolą sprzedawać zasiedziałym sprzedawcom w celu uzyskania premii rynkowej w ramach EEG. Dla klientów tańszy jest zakup energii elektrycznej 
na rynku. W przyszłości umowy bezpośredniego zakupu energii będą przedmiotem większego zainteresowania, gdy ceny rynkowe wzrosną, wynagrodzenie w ramach 
EEG spadnie, a 20-letni okres wypłaty zakończy się w przypadku starszych elektrowni odnawialnych.

W odniesieniu do umów bezpośredniego zakupu energii należy zauważyć, że powstają pewne opłaty. Opłaty sieciowe będą płatne, jeśli zostanie użyta sieć publiczna. W 
przypadku każdej dostawy do odbiorców końcowych dopłata EEG stanie się płatna, jeżeli nie będzie miało zastosowania zwolnienie lub obniżka.

W przypadku produkcji na własne zużycie konsument energii musi być operatorem. Nie musi to pociągać za sobą własności, ale operator musi ponosić ryzyko 
ekonomiczne. W takim przypadku dopłata EEG zostaje zmniejszona o 60% w przypadku energii ze źródeł odnawialnych i wysokosprawnych elektrociepłowni. W 
niektórych przypadkach obowiązuje pełne zwolnienie - na przykład, jeśli konsument wykorzystuje energię wyłącznie z własnej produkcji i nie żąda wynagrodzenia EEG 
za jakiekolwiek ilości energii elektrycznej przekraczające jego potrzeby.

Kupowanie energii odnawialnej niekoniecznie oznacza kupowanie bezpośrednio od producentów.



Regulacje prawne 

• Ostatnia poważna reforma prawa dotyczącego energii 
odnawialnej, wraz z EEG 2017 i ustawa o morskiej energii 
wiatrowej, weszła w życie dopiero 1 stycznia 2017 r. 
Reformy wprowadziły postępowania przetargowe 
dotyczące wynagrodzenia za energię odnawialną, co było 
poważną zmianą systemową. Na razie nie przewiduje się 
dalszych poważnych zmian w prawie dotyczącym energii 
odnawialnej.



Motory zmian 

Katastrofa nuklearna w Japonii w 2011 r. Przyspieszyła tak zwaną „transformację energetyczną”, zwłaszcza 
rezolucję dotyczącą wyjścia z energii jądrowej, a także zamiar ograniczenia produkcji energii kopalnej na rzecz 
zrównoważonej energii elektrycznej, ciepła i mobilności. W kolejnych latach nastąpił rozkwit projektów 
związanych z energią odnawialną: w pierwszej połowie 2018 r. Energia odnawialna stanowiła już około 36 
procent produkcji energii w Niemczech. EEG przewiduje dalszy wzrost do 40-45 procent do 2025 r., 55-60 
procent do 2035 r. I co najmniej 80 procent do 2050 r.

Wzrost zdecentralizowanej produkcji wiąże się jednak z koniecznością zapewnienia stabilności sieci i jej 
wydajności. Odpowiednią reakcją jest ciągłe zwiększanie mocy sieci zarówno na poziomie sieci przesyłowych, jak 
i sieci dystrybucyjnych. Ponadto podejmowane są wysiłki w celu zwiększenia zarządzania po stronie popytu i 
uelastycznienia zasilania, w tym poprzez wykorzystanie magazynowania energii. Można oczekiwać, że 
inteligentne rozwiązania technologiczne będą stanowiły zasadniczą podstawę bieżącej transformacji 
energetycznej. Kolejnym celem jest łączność sektorowa; to znaczy wykorzystanie energii odnawialnej w celu 
zmniejszenia udziału węglowego w sektorach ciepła i mobilności.



Spory 

• Spory między uczestnikami rynku energii odnawialnej są 
kwestią prawa cywilnego. Nie istnieją sądy 
wyspecjalizowane w sprawach energetycznych, więc 
jurysdykcję sprawują sądy powszechne powszechnego 
prawa cywilnego. Obejmuje to spory dotyczące 
wynagrodzenia na podstawie EEG. Ponieważ są one 
opłacane przez operatorów sieci, a nie przez żaden 
organ, spory takie uważa się za sprawy cywilnoprawne.



Energetyka obywatelska 

Projekty generowania rozproszonego na miejscu stają się coraz bardziej powszechne. Stało się tak częściowo dlatego, 
że można było uniknąć pewnych opłat dodatkowych. Tymczasem prawo stało się w tym względzie bardziej 
restrykcyjne: jeśli konsument energii elektrycznej jest operatorem elektrowni, może on skorzystać ze zwolnienia lub 
przynajmniej obniżenia niektórych opłat dodatkowych, takich jak opłaty sieciowe i dopłata EEG, w zależności od 
okoliczności. W przypadku sprzedaży bezpośredniej, gdy odbiorca energii elektrycznej nie jest właścicielem instalacji, 
korzyści są mniejsze; w szczególności nie będzie obowiązywać obniżka dopłaty EEG z tytułu rzeczywistej 
samowystarczalności i powstanie pełna kwota dopłaty EEG.

Rozproszone generowanie na miejscu jest wykorzystywane przez przemysł i handel, a także przez osoby 
prywatne. Główne rodzaje projektów wytwarzania na miejscu to elektrociepłownie, zwłaszcza dla obiektów 
przemysłowych (które mogą, ale nie muszą korzystać ze źródeł odnawialnych) oraz fotowoltaika. W mniejszym stopniu 
inne rodzaje energii odnawialnej są również wykorzystywane do samozasilania.

W przypadku elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 100 kW istnieje przywilej właściciela-najemcy: jeśli właściciel 
eksploatuje takie elektrownie w budynkach mieszkalnych i sprzedaje najemcom energię elektryczną, jest on 
uprawniony do dodatkowych płatności w ramach EEG za te kwoty energii elektrycznej. W zamian cena pobierana od 
najemców musi być niższa niż cena rynkowa.



Czy podjęto jakiekolwiek działania 
ustawodawcze lub regulacyjne w celu 

promowania rozwoju 
mikrosieci? Jakie są najważniejsze 

przeszkody prawne w rozwoju 
mikrosieci?

W Niemczech sieć publiczna jest 
dostępna w całym kraju, a dostęp do 
sieci jest regulowany i generalnie nie 

jest zbyt drogi, dlatego mikrosieci 
elektryczne bez podłączenia do 
głównej sieci tradycyjnie nie są 

powszechne w Niemczech. Jednak 
„połączone mikrosieci” stają się coraz 

ważniejsze ze względu na stale 
rosnącą liczbę elektrowni 

rozproszonych. Przeprowadzono testy 
projektu sieci, w których części sieci 
elektrycznej można odizolować od 

sieci ogólnej i działać samodzielnie, na 
przykład w przypadku problemów z 

siecią lub awarii zasilania. Mikrosieci, 
które nie są własnością operatora 
sieci, istnieją na przykład w wielu 

obiektach przemysłowych.

Niektóre typy mikrosieci nie są częścią 
regulowanej sieci. Niektóre typy są 

regulowane, ale są zwolnione z 
szeregu obowiązków, które w innym 

przypadku dotyczą operatorów 
sieci. Inne typy mikrosieci są częścią 

publicznej sieci i są w pełni 
regulowane.

Jakie dodatkowe względy prawne są 
istotne dla generacji rozproszonej?

Główną przeszkodą dla produkcji na 
miejscu jest fakt, że definicja 

rzeczywistej samowystarczalności 
stała się bardziej 

restrykcyjna. Konsument musi być 
operatorem zakładu, który musi 
znajdować się w bezpośrednim 

sąsiedztwie miejsca jego 
użytkowania. W obu przypadkach 

mogą pojawić się pytania 
interpretacyjne. Federalny Urząd ds. 

Sieci opublikował wytyczne dotyczące 
samowystarczalności, ale szereg pytań 

pozostaje otwartych. W przypadku 
dostawy energii elektrycznej innej niż 

faktyczne zaopatrzenie własne 
naliczane będą dodatkowe opłaty za 

energię elektryczną, co czyni takie 
modele mniej atrakcyjnymi.



Magazynowanie 
energii

Jakie technologie przechowywania są stosowane i jakie ramy prawne mają do nich ogólne 
zastosowanie?

• Magazynowanie akumulatorów obejmuje większe projekty o mocy kilku MW, a rosnąca 
liczba mniejszych akumulatorów jest wykorzystywana w połączeniu z ogniwami 
fotowoltaicznymi, szczególnie do użytku domowego. Power-to-gas wydaje się 
obiecujący; wiele projektów pilotażowych już działa. Niemcy mają również magazyn 
sprężonego powietrza, który, jak rozumiemy, jest jednym z dwóch na 
świecie. Magazynowanie można wykorzystać do samozasilania się i do optymalizacji 
wartości uzyskanej z wprowadzenia do sieci. Nowe modele biznesowe dla większych 
projektów magazynowych obejmują generowanie dochodów z dostarczania energii 
bilansującej operatorom sieci. W kontekście łączności sektorowej rozważa się 
wykorzystanie akumulatorów zaparkowanych pojazdów elektrycznych jako magazynu.

• Technologie magazynowania podlegają ogólnym regułom zezwalającym. Z punktu 
widzenia prawa energetycznego istnieją pewne szczególne przepisy; na przykład, jeżeli 
energia odnawialna jest magazynowana, a następnie wprowadzana do sieci, wsparcie w 
ramach EEG jest dostępne na takich samych warunkach, jakie obowiązywałyby w 
przypadku odpowiedniego źródła energii bez magazynowania (ale straty za 
magazynowanie nie są zwracane). Przepisy mają ponadto na celu uniknięcie podwójnych 
obciążeń dla instalacji magazynowych, na przykład poprzez zapewnienie, że dopłata EEG 
nie będzie należna dwukrotnie (mianowicie od energii elektrycznej zgromadzonej w 
urządzeniu magazynującym i ponownie, gdy energia elektryczna zostanie pobrana i 
zużyta w innym miejscu). W przypadku niektórych nowo budowanych magazynów prawo 
przewiduje zwolnienia z opłat sieciowych.



Istotną kwestią jest z pewnością decyzja Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 28 
marca 2019 r. (C-405/16 P). W tej decyzji Europejski Trybunał Sprawiedliwości unieważnił 
wcześniejsze decyzje Komisji Europejskiej i Sądu, które orzekły, że EEG stanowi pomoc 
państwa. Europejski Trybunał Sprawiedliwości zdecydował jednak, że EEG nie był oparty na 
żadnej pomocy państwa i nie obejmował jej. Głównym argumentem było to, że nie 
zaangażowano żadnych środków publicznych, ale państwo ustanowiło jedynie „zasady gry” 
na mocy EEG. Ogólnie przyjmuje się, że Niemcy (i inne państwa członkowskie) zyskały 
większą elastyczność w projektowaniu ram prawnych mających na celu uniknięcie 
problemów związanych z klasyfikacją programu promocji energii odnawialnej jako pomocy 
państwa.



Austria 

• W dniu 25 września 2019 r.  Austriacka Rada Narodowa  przyjęła Nowelizację ustawy o zielonej energii elektrycznej ( Ökostromgesetz 2012 - „ ÖSG 
2012 ”) Celem poprawki jest zapobieganie przerwom w ekspansji zielonej energii elektrycznej oraz zapewnienie stabilnego okresu przejściowego do 
czasu przyjęcia Ustawy o rozszerzeniu energetyki odnawialnej ( Erneuerbaren Ausbau Gesetz ) w następnym okresie legislacyjnym.

• Dlaczego poprawka?

• W ramach misji 2020 - Austriackiej strategii klimatyczno-energetycznej - Austria planuje wytwarzać 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

• ÖSG 2012 reguluje (i) warunki wstępne i zasady wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz (ii) mechanizm 
finansowania wydatków poniesionych na wsparcie energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii.

• Zgodnie z obecnymi ramami agent ds. Zielonej energii ( Ökostromabwicklungsstelle - OeMAG) zawrze umowy na zakup zielonej energii elektrycznej z 
niektórych rodzajów elektrowni, gdy taka energia będzie oferowana, w granicach dostępnych środków na wsparcie  energii odnawialnej. Obowiązek 
zakupu dotyczy okresu 13 lat (15 lat dla zielonych elektrowni działających na biomasie stałej lub płynnej lub biogazie) od momentu zawarcia umowy.

• Agent ds. Rozliczeń zielonej energii może zawierać nowe umowy tylko w granicach dodatkowych rocznych funduszy wsparcia. Wypłata tych funduszy 
stworzyła długie listy oczekujących na nowe kontrakty na elektrownie wiatrowe, małe elektrownie wodne i zielone elektrownie oparte na biomasie 
stałej i biogazie. Dlatego austriacka rada krajowa uznała za konieczne przyjęcie poprawki.



• Aby skrócić listę oczekujących, poprawka - podobnie jak inne poprawki z ostatnich 6 lat - zapewnia dodatkowe fundusze na natychmiastowe zawieranie umów. Na rok 2020 - uzupełniając 
dodatkowe roczne fundusze pomocowe - na natychmiastowe zawieranie umów są przeznaczone następujące kwoty:

• 40 mln EUR na elektrownie wiatrowe;

• 5 mln EUR na małe elektrownie wodne;

• 30 mln EUR na zielone elektrownie wytwarzające energię elektryczną z płynnej biomasy lub biogazu. 7

• Wnioski o natychmiastowe zawarcie umowy należy składać do agenta ds. Rozliczeń zielonej energii w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszego przepisu. W przypadku elektrowni 
wiatrowych i małych elektrowni wodnych taryfa gwarantowana dla takich nowych umów ma zostać zmniejszona (nawet o 12%) w zależności od przewidywanego terminu zawarcia umowy.

• Nowo wybudowane lub zregenerowane średnie elektrownie wodne kwalifikują się do pomocy inwestycyjnej. Limit funduszy pomocowych na te pomoce inwestycyjne zostanie podniesiony z 50 
mln EUR do 80 mln EUR.

• Ponadto wprowadzona dotacja inwestycyjna na systemy fotowoltaiczne i magazynowanie energii elektrycznej zostanie przedłużona o kolejny rok. Oznacza to, że na budowę i rozbudowę 
elektrowni fotowoltaicznych przewidziano 15 mln EUR w 2020 r. Jeśli fundusze te nie zostaną wyczerpane, pozostałe środki zostaną przeznaczone na systemy magazynowania energii elektrycznej.

• Wniosek

• Głównym celem nowelizacji jest zapewnienie rozwiązania tymczasowego do czasu przyjęcia bardziej obszernej ustawy o ekspansji energii odnawialnej. Niemniej jednak zmniejszenie listy 
oczekujących jest pozytywnym sygnałem dla branży energii odnawialnej i doprowadzi do realizacji wielu już zaplanowanych projektów. Jednak nowe projekty raczej nie rozpoczną się przed 
przyjęciem ustawy o rozszerzeniu odnawialnych źródeł energii. Może to powodować opóźnienia w ustanawianiu nowych mocy odnawialnych w nadchodzących latach do 2030 r.

•



Propozycje rozwiązań prawnych – piaskownice 
regulacyjne 

Piaskownica to pojęcie określające środowisko 
testowe. Pierwszy tego Potoczna nazwa tej inicjatywy 
wywodzi się od popularnej zabawy dzieci na podwórku, 
co już wiele wyjaśnia. 

Regulatorzy i nadzorcy rynków regulowanych 
zauważyli, że w XXI wieku zaczęło powstawać wiele 
podmiotów, które oferują nowoczesne rozwiązania 
technologiczne, dotąd niedostępne na rynku. Co za tym 
idzie – pojawiła się konieczność określenia nowych 
przepisów i zasad funkcjonowania tego typu 
podmiotów działających na pograniczu regulacji. 
Program w Europie powstał kilka lat temu w Wielkiej 
Brytanii.



• Pomysł okazał się jak najbardziej trafiony (pomimo tego, że brytyjska piaskownica 
ma swoje niedoskonałości). Poza Zjednoczonym Królestwem takie rozwiązanie 
funkcjonuje również w jednym z najszybciej rozwijających się rejonów 
fintechowych na świecie, czyli w Azji, np. w Singapurze. Sandboxy coraz chętniej 
są wdrażane także w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, czego dowodem jest 
Litwa, i Polska. Więcej o polskiej piaskownicy, przygotowana jest  przez Komisję 
Nadzoru Finansowego. Celem piaskownicy jest przygotowanie startupów do 
wejścia na prawdziwy rynek, dopracowanie ich modelu biznesowego, co da im 
możliwość wypróbowania swoich koncepcji na realnych klientach i zarazem 
wypracowania wspólnego kodeksu postępowania zawierającego przywileje oraz 
obowiązki nowego gracza w ekosystemie.

https://fintek.pl/problemy-brytyjskiej-piaskownicy/
https://fintek.pl/bank-litwy-startuje-ze-swoja-piaskownica-regulacyjna/


Praktyka uczy pokory

W praktyce wygląda to mniej więcej tak: 
startup po przejściu kwalifikacji i zdobyciu 

rekomendacji organu nadzorującego 
debiutuje w środowisku testowym, gdzie 

prezentuje swoje rozwiązania. Następnym 
krokiem jest szukanie potencjalnych 

klientów oraz inwestorów. Wszystkie kroki 
analizują specjaliści wyznaczeni przez 

regulatora, czyli tzw. operatorzy, którzy w 
razie potrzeby doradzają i pomagają. 

Startupy przez okres ochronny mają pewne 
ulgi dotyczące zobowiązań wobec nadzorcy, 

w tym dotyczące terminów 
raportowania,działają de facto pod 

parasolem ochronnym organu nadzorczego, 
ucząc się i poznając rynek.



Wszyscy 
wygrywają

• Korzyści czerpią wszystkie strony. Nadzorca ma 
pewność, że dany podmiot wybrany przez 
fachowców ma poważne zamiary, stabilny 
biznesplan oraz gwarancje finansowe, a przede 
wszystkim, że pomysł pomoże w rozwoju branży.

https://fintek.pl/chcesz-tworzyc-regulacyjna-piaskownice-knf-szuka-pracownikow/


Energy 
sandbox



OFGEM 

Dlaczego oferujemy 
piaskownice regulacyjne?

Stoimy na skraju głębokiej i 
szeroko zakrojonej transformacji 

w systemie energetycznym.

Zasady i sposoby, które 
regulujemy, muszą ewoluować, 

aby ułatwić tę zmianę i ją 
zapewnić, że najlepiej chronimy 

interesy konsumentów.

Ale nie możemy być pewni, jak 
będzie wyglądać przyszłość.

Uważamy, że regulowanie i 
niepewność wymaga bardziej 

elastycznego podejścia, które z 
czasem bardziej zależy od 

uczenia się.

Mamy opracowaną piaskownicę 
regulacyjną, aby umożliwić 
innowatorom testowanie 

nowych produktów, usług i 
modele biznesowe.

Koncepcja wywodzi się ze świata 
tworzenia oprogramowania, 
gdzie jest nowykod można 
przetestować w ustawieniu 

ogrodzonym, bez wpływu na 
działanie i bezpieczeństwo 



Piaskownica pozwala na niewielką, tymczasową próbę

Piaskownica oferuje innowatorom 
możliwość przeprowadzenia wersji próbnej 

tam, gdzie obowiązują pewne zasady.

Każda próba będzie działać przez określony 
czas z ograniczoną liczbą klientów.

Oczekujemy, że próba będzie miała wyraźne 
cele edukacyjne w celu przetestowania 

żywotności

Pod koniec okresu próbnego wszystkie 
zasady będą obowiązywać jak 

zwykle. Innowator zgłosi to czego się 
nauczył. Ofgem rozważy wyniki podczas 

opracowywania przyszłej polityki.

Nie jest to środek do zmiany regulacji na 
stałe. Aby wprowadzić trwałe zmiany do 

regulacji, postępujemy zgodnie z ustalonymi 
procesami prowadzącymi do zmian w 

branży dostępnych dla wszystkich. Testy w 
piaskownicy mogą dostarczyć dowodów, 

które pomogą nam zrozumieć, czy przepisy 
powinnyzmienić na stałe.

Piaskownica nie jest również rekomendacją 
Ofgem dla konkretnego modelu 

biznesowego, produktu,usługi lub nowego 
sposób robienia czegoś.



Jak wygląda 
piaskownica?

Aby umożliwić 
innowatorowi 

przeprowadzenie próby, 
piaskownica może 

zaoferować co najmniej 
jeden z elementów:

• Indywidualne wytyczne : 
dotyczące interpretacji lub 

zgodności z przepisami, 
które innowatorzy mogą 

podlegać wokresie 
próbnym.

• Wygoda w podejściu do 
egzekwowania przepisów : 

pewność, w jaki sposób 
możemy 

egzekwowaćszczególne 
wymagania regulacyjne, 
które obowiązywałyby 

przez pewien czas.

• Zwolnienie z niektórych 
wymagań regulacyjnych : 

pomoc dla posiadaczy 
licencji, aby złożyć wniosek 
o zwolnienie z elementów 

ich licencji na dostawę, 
dystrybucję lub 
wytwarzanie za 

pośrednictwem Regulatora. 



Kryteria kwalifikacji

Aby Ofgem mógł zaoferować 
obsługę piaskownicy, 
zastanowimy się, czy 

propozycja spełnia ten 
warunek następujące kryteria:

a) Wniosek jest naprawdę 
innowacyjny . Oznacza to, że 
produkt lub usługa nie jest już 
oferowane na rynku lub model 

biznesowy stosowany do 
dostarczania usługi lub 
produktu jest nowy i 
wystarczająco inny.

b) Innowacja przyniesie 
korzyści konsumentom, a 

konsumenci będą chronieni 
podczas procesu . Innowator 
może wykazać pośrednie lub 

bezpośrednie korzyści dla 
konsumentów i rozważył 
możliwe zagrożenia dla 

konsumentów oraz sposoby ich 
ograniczenia.

c) Bariera regulacyjna hamuje 
innowacje . Ofgem, rząd i 

szereg inne organy branżowe 
nadzorują różne części rynku i 
regulacje ustalenia. W związku 

z tym Ofgem nie może 
zobowiązać się do usunięcia 

wszystkich zidentyfikowanych 
barier. Tam, gdzie to możliwe, 

pomaga innowatorom 
wypełnić luki z odpowiednimi 

organami.

d) Wniosek można 
przetestować. Innowator ma 

dobrze opracowany plan 
przetestowania innowacji. Plan 

będzie zawierał jasne cele i 
kryteria sukcesu i musi być 

ukończone w ciągu 24 
miesięcy.



Ekonomia 

W historii Europy energia odegrała zasadniczą rolę jako motor 
WSPÓŁPRACY. Jednak aktualna polityka UE nie wystarczy. Aby 

spełnić wymogi Porozumienia Paryskiego w sprawie klimatu, do 
roku 2050 MUSIMY ZREZYGNOWAĆ z paliw kopalnych.

Stworzenie w Europie systemu energetycznego opartego w 100% na 
odnawialnych źródłach energii jest już technicznie wykonalne dzięki 

istniejącym technologiom MAGAZYNOWANIA ENERGII oraz 
REAGOWANIA NA POPYT.



Mocniejsze POŁĄCZENIA między 
rynkami oraz infrastrukturą w całej 
Europie pozwolą obniżyć koszty 
transformacji dla wszystkich 
Europejczyków.

Największy potencjał zmian 
związany jest ze ZWIĘKSZENIEM 
EFEKTYWNOŚCI. W skali Europy do 
2050 r. zapotrzebowanie na energię 
można zmniejszyć o połowę.



Skutkiem całkowitego przejścia 
na odnawialne źródła energii w 

Europie będzie ZMIANA 
SYSTEMU – monopolistyczny, 

scentralizowany system 
zostanie zastąpiony 

zdecentralizowanymi 
społecznymi projektami 

energetycznymi oraz 
innowacyjnymi modelami 

biznesowymi.

Zmianę systemową mogą 
współtworzyć w oparciu o 

inteligentne strategie i 
regulacje OBYWATELE, MIASTA 

ORAZ SPÓŁDZIELNIE 
ENERGETYCZNE, w ten sposób 

zatrzymując o wiele więcej 
wygenerowanych zysków w 

społecznościach



SPRAWIEDLIWA SPOŁECZNIE 
TRANSFORMACJA jest 

konieczna i możliwa do 
przeprowadzenia: w Europie 
sektor odnawialnych źródeł 
energii odpowiada za więcej 

dobrze płatnych, 
bezpiecznych lokalnych 
miejsc pracy niż sektor 

górniczy.

Problemowi UBÓSTWA 
ENERGETYCZNEGO wychodzą 

naprzeciw pionierskie 
społeczne projekty 

energetyczne, 
współdziałające z lokalnymi 

podmiotami 
zaangażowanymi w 

rozwiązywanie tej kwestii.


















